
Budapesten vagyunk, 1944-ben, a pokol
valamelyik éppen megvilágított bugyrában.
Annak, hogy a több színhelyen játszódó
dráma Szolnokon egy díszlet-ben kerül
előadásra, valószínűleg nem annyira
esztétikai, mint költségvetési indoka van.
A megoldás végül is azért válik
elfogadhatóvá, mert a továbbiakban a
szereplők és a kórustagok maguk alakítják
- testükkel, gesztusaikkal, jól koreografált
mozgásrendszerükkel - a teret. Am van,
amikor ez az eleven keret nem elegendő,
és az absztrakt díszlet (különösen a
drámát nem ismerő nézőket)
bizonytalanságban hagyja afelől, hogy hol
történik az, ami a szemünk előtt zajlik. Az
utcát, a pincét még csak felidézi a
színpadkép, de már a ferde lépcsőre
konstruált védett házi jelenetben nagyon
is hiányzik a dialógus mögül a hiteles vagy
legalábbis jól érzékelhető, a szöveghez illő
atmoszférát kifejező környezet.

Utaltam már az előadás frappáns
koreográfiájára. (Mozgás: Majoros István
m. v.) Csizmadia Tibor egyik leg-
hatásosabb rendezői ötlete, hogy amíg
Bajcsay Mária a maga monológjait,
kommentárjait mondja, a vonuló kórus
többnyire hangos kiáltást imitáló né-
masággal, tátogva, vonulva kíséri. A be-
széd látványának és hangtalan hangjának
ez az inkongruenciája frappáns, sőt már-
már kísérteties színpadi fogás, amely még
másodszorra, harmadszorra sem válik
unalmassá.

Csizmadia Tibor - a dráma jellegének
megfelelően - nem lélektani színházat,
stílust igyekszik teremteni. Színészeitől
sem elsősorban a jellemek pszichológiai
megközelítését várja. Elfogadja, vállalja,
hogy a színpadon egyidőben kétfajta
színjátszás zajlik: az egységet a realista
darab szereplői és a brechti szöveg elő-adói
között az előadásnak formát teremtő keret
hozza létre.

A szolnoki A tanúk legjobb alakítását -
mint kiemelten jeleztem - a dráma mitizált
kommentátorát megidéző Bajcsay Mária
nyújtotta.

A Kelemen család színpadi tagjainak a
feladata jóval egyszerűbb, de ugyan-akkor
egysíkúbb is. Vallai Pétert (Kelemen
doktor) ezúttal elsősorban mérték-tartásért
illeti dicséret. Nem könnyű drámai
főszerepet alakítani úgy, hogy a szinte
csak körvonalakban jellemzett figura
magatartását mindenkor a játék-nak kell
hitelesítenie, de ugyanakkor a hős nem is
sajátíthatja ki magának a néző figyelmét,
folyamatosan érzékeltet

nie kell, hogy a színpadon a tanúk drá-
mája zajlik. Juhász Róza (Lujza) ízlésesen,
hibátlanul, de kissé színtelenül prezentálja
a maga drámáját. Alakítása ott forrósodik
fel, ahol belekényszerül az anyósával
vívott párharcba, és ahol mondatainak
leplezett tartalmát is erőteljesen
érzékelteti. Koós Olgának (özvegy Kel-
lerné) viszonylag könnyű dolga van. Ő
Dérytől lényegesen több segítséget,
pszichológiai fogódzót kapott a maga
drámájához, mint a körülötte lévők.
Játékában az öregasszony keménysége és
embersége elválaszthatatlan egységben
jelenik meg, de e vonásokhoz érdekesen
társul bizonyos, távolságtartó irónia is.

A színlap, a szereplők listája nem sokkal
rövidebb, mint a Shakespeare-drámáké.
Csizmadia Tibornak huszonhat prózai
színész játékát kellett - a mű-fajok és
stílusok sokszínűségét figyelem-be véve -
koordinálni. Elsősorban az ő érdeme,
hogy a drámában el- és felvonultatott
mellékfigurák, valamint a tanúk
kórusának tagjai nem arc nélküli statisz-
taként jelennek meg a színpadon. Még a
szöveggel alig rendelkező szereplők is
valamiféle levegőt hoznak magukkal, ha
jellemük nincs, sorsukról tudósítanak.

Kátay Endre (Lajos bácsi), Philippovich
Tamás (Csavargó) és Győry Franciska
(Méltóságos asszony) azért érdemel-nek
név szerint is említést, mert epizód-
szerepükből egy-egy jelenet erejéig,
néhány perc tartamára főszerepet terem-
tettek.

Ha Csizmadia Tibor fele ilyen hatáso-
san, fele ilyen dinamikusan állítja szín-
padra A tanúkat - a szolnoki ősbemutató
ténye akkor is feljegyzésre érdemes,
színháztörténeti vállalkozás. De az
előadás, amit a lassanként újra talpra álló,
egyre ütőképesebb társulattal létrehozott
- jelen idejű színházi vállalkozásként is,
egyike az idei évad leg-jobbjainak.

Déry Tibor: A tanúk (szolnoki Szigligeti
.Színház)

Dramaturg: Zsótér Sándor. Díszlet: Antal
Csaba. jelmez: Flesch Andrea m. v. Zene:
Selmeczi György m. v. Rendező: Csizmadia
Tibor.

Szereplők: Bajcsay Mária, Vallai Péter,
Juhász Róza, Koós Olga, Vass György,
Kátay Endre, Zelei Gábor, Pusztay Péter,
Somody Kálmán, Philippovich Tamás,
Tóth Tamás, Ardeleán László, Mucsi Zol-
tán, Tóth József, Győry Franciska, Turza
lrén, Váry Károly, Zombori Katalin,
Szecskó Griselda, Árva László, Horváth
Gábor, Horváth László Attila, Leviczki
Klára, Réz Judit, Mészáros István, Czakó
Jenő.

KISS ESZTER

Két színházi este
Győrben

A győri Kisfaludy Színház két produk-
ciójával ad otthont egy fiatal magyar
szerzőnek, Szántó Péternek, aki ezzel a
kettős bemutatkozással - ha jól tudom,
hivatásos színházban eddig még nem
adták elő művét - meggyőzően bizonyítja
színpadi rátermettségét. Ágyra-járók című
komédiája még az előző évadban került
színre a Kamaraszín-házban Emőd
György rendezésében, és most is sikerrel
játsszák. Béke című Arisztophanész-
átdolgozásának pedig decemberben volt a
bemutatója a nagy-színházban. Ez
utóbbit Illés István vitte színre az
Euripidész-Sartre-Illyés Gyula-féle Trójai
nők című tragédiával ötletesen párosítva.

Két különböző jellegű vállalkozásról
van tehát szó, mégis, e két színházi este
benyomásaiból kibontakoznak egy írói
(vagy inkább színpadi) látásmód, világ-
kép körvonalai. Ugyanakkor a mai tárgyú
darab és az ókorból merített téma
egyaránt konkrét itt-és-most-létünk min-
dennapos konfliktusaival szembesít más-
más oldalról. Szántó Péter darabjai arra is
alkalmat adnak, hogy egy pillantást
vessünk az új magyar dráma, illetve
színmű néhány problémájára, jelenségére.

Az Ágyrajárók a mai magyar drámának
abba a vonulatába illeszkedik bele, mely
egy-egy jelenséget vagy társadalmi
csoportot kiemelve s a közép-pontba
állítva jelenünk legégetőbb társadalmi,
erkölcsi problémáinak, érték-
dilemmáinak közvetlen bemutatását tűzi
ki céljául. Ezek a drámák általában nem
parabolák, jellemzőbb a realista --sokszor
hiperrealista - ábrázolás, a konkrét térhez
és időhöz kötött közeg, melyet leginkább
csak lélektani síkon tarkítanak
szimbólumok.

Az utóbbi évek magyar drámájának ez
a jelenünket feltárni kívánó vonulata
dramaturgiai szempontból két fő irányt
mutat. Az egyiket az ún. jelen-
ségfelmutató darabok alkotják, melyek a
köztudatot élénken foglalkoztató visz-
szásságokat, értékzavarokat és erkölcsi
bizonytalanságokat veszik nagyító alá. Az
utóbbi években színpadainkon ilyen



volt például Vészi Endre: Sárga telefon.

Spiró György: Esti műsor, Kertész Ákos:
Családi ház manzárddal című darabja. A
másik csoportot nevezhetjük
hiánydrámáknak (Vinkó József egy ko-
rábbi tanulmányából vett terminussal),
melyek a kapcsolatok, a közösség, a
szeretet, az élettér, a célok és értékek
hiányát, illetve a kétségbeejtő hiány-
érzetet fogalmazzák meg. Ilyen volt pél-
dául Bereményi Géza: Légköbméter.
Gyurkovics Tibor: Fészekalja vagy Sá-
rospataky István: Teakúra című darab-ja.

Első pillantásra az Ágyrajárók is
ugyanazokat a problémákat veti föl,
melyek az elmúlt öt-tíz év magyar drá-
matermésének e csoportjában megje-
lentek. Újra albérletesdiről, korrupcióról,
kéz kezet mos viszonyokról, kiszol-
gáltatottságról, lakás-, légköbméter- és
kapcsolathiányról van szó. Szántó Péter
darabja tehát jelenségfelmutató és
hiánydráma egyszerre (e két jellemzrí
persze sehol sem zárja ki egymást, a
darabok azzal karakterizálhatók, hogy

megformálás szempontjából melyik elv
dominál). De míg a jelenfeltáró darabok
többsége jelenségszinten marad, addig
Szántó Péter megpróbálja meg-keresni a
jelenségek, a hiányok és a köz-érzet
mögött meghúzódó összefüggéseket,
félelmeket és motivációkat. Ennek
ellenére a mindeddig hiányzó valódi új
magyar társadalmi dráma mégsem szü-
letett meg, mert a jelenségek mögötti
összefüggések és motivációk még nem
érnek a gyökerekig, melyek a drámai
szükségszerűség eltéphetetlen szövevé-
nyét alkotják. Azt azonban örömmel
mondhatjuk cl, hogy vérbő, igazi komédia
és eleven, átélhető színjáték jött lét-re, a
darab és a játék sodrásának átengedve
magunkat képesek vagyunk kinevetni
saját mindennapos gyávaságunkat,
megfélemlített igazságérzetünket és két-
értelmű helyzeteinket. S ez a jóízű ne-
vetés az előadás végére megrendülésbe,
keserűségbe csaphat át, ha hajlandók
vagyunk végiggondolni, hogy min is ne-
vettünk: azon a nap mint nap megélt
tapasztalatunkon, hogy a becstelenség és
a meghunyászkodás éppoly ragályos, mint
a nevetés. S ezt ráadásul természetesnek
tartjuk, hiszen mindenkit meg lehet
érteni.

A darabbeli szituáció a következő:
Mágerné, egy zegzugos lakás főbérlője
tucatnyi albérlőt és ágyrajárót tart és
kézben tart, energikus szervezőkészséggel
kormányozva ezt a manipulációra,

helyzeteinkkel szembesülünk, mégis ki-védi
az író - főként humorával - a naturalizmus
veszélyét. Morális problémákat feszeget, de
nem moralizál, ha-nem cselekedtet, és
cselekvéseikkel szembesíti alakjait. Figurái
mai típusok: a kapzsi, „felfelé" és „lefelé" is
mindenkit korrumpáló zsarnok házinéni és
a neki kiszolgáltatott albérlői (közéjük
számítható félkegyelmű fia is), akik a
megélhetésért és egy talpalatnyi élet-térért a
maguk módján küszködő fiatalok:
pályakezdő értelmiségiek, munkások,
egyetemisták. De ezek a figurák nem
maradnak típusok, mert a meg-éltség, a
személyes élmények ereje hatja át a darabot,
s azonosulás és játékkedv a színészi
megformálást. Mindez együttesen teszi
hitelessé és élővé a problémákat és a
komédia szereplőit.

Az albérleti testi-lelki nyomorban,
könyörtelen belső logikával a kibonta-
kozásig fejlődő, eleven emberi viszonyokat
látunk; olyan konfliktusok robbannak ki,
melyeket mindannyian átéltünk már, s
átélünk vagy magunk hozunk létre -
munkahelyen, családban vagy ténylegesen
albérletről albérletre hányódva. Az albérlet
mint a kiszolgál-

Szikra József és Orth Mihály Szántó Péter:
Ágyrajárók című darabjában

zsarolásra és félelemre épülő - kis „bi-
rodalmat". Az utcára kerüléstől rettegő
albérlők mellett szerepel még Magerné
tökkelütött fia, az albérleti Casanova, aki
szintén anyja zsarolásainak eszköze. Ebbe
a közegbe csöppen bele egy becsületes,
jóravaló leányzó, Vera, akinek
lakásigénylését a főnöknője el-sikkasztotta,
s Mágerné ezért a főnöknő iránti
„szívességből" befogadta a lányt. Az ő
érkezése nyomán tárul fel minden
figurának a kis társadalomban be-töltött
szerepe s e szerepek egymáshoz és az
albérleten kívüli „nagy társa-dalomhoz"
való viszonya. Ez a stabil rendszer csak
akkor inog meg, amikor az azt fenntartó
„elemeket ' ' vagy csak egyet is közülük már
nincs mivel zsarolni, mert ennél rosszabb
már úgysem lehet a helyzete. Ezért képes
fellázad-ni a darab végén a hajdani
tisztasága törmelékeit összeszedegető
Vera, és ki-vonulni a színről.

Szántó Péter elkerüli a mai magyar
darabok leggyakoribb hibáit: a darab-beli
helyzet nem marad elvont modell,
ugyanakkor nincs szüksége erőltetett
szimbólumokra sem, hogy érdekesebb vagy
„rejtélyesebb" legyen. Valóságos
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atottság, a periferikus lét és az összes
zzel járó pszichikai, morális és létbeli
orzulás adekvát mai modellje nemcsak
zért válik élővé, mert az író maga is
egjárta az albérleti poklokat. Hanem

zért is, mert Szántó Péter nem közér-
etfestésre törekszik és e közérzet iránti
zánalomkeltésre (mely szánalom elő-
dás után ki is röppenne a néző tu-
atából). Célja olyan kérdések fölvetése,
elyeket nem lehet végiggondolatlanul és

ldöntetlenül hagyni. A házinénihez
űződő kapcsolatok és az albérlők egymás
özötti viszonyai bemutatják a
imulékonyság, a konformizmus, a
ehetetlenség és a megfélemlítettség
tációit és fokozatait egészen addig, míg
zek a szorosra fogott és a házinéni által
sszevissza tekert, biztosított viszonyok
épletesen magát a házinénit, „fojtják
eg." Milyen reakciókat válthat ki, ha

elismerjük, hogy egy lát-hatatlan
rdekrendszer hálójában vergődünk
zemélytelen és jelentéktelen eszközként?
elismerjük-e a különbséget
ecsületesség és öncsalással párosuló
lmártíromság között? Vagyok-e, lehetek-
valaki, aki önbecsülésre képes? Fontos-
ma egyáltalán az ön-becsülés? Fontos-e,

ogy önmagam legyek, amikor
gyszerűen meg kell él-ni, fönn kell
aradni valahogy? A szereplők ezekre a

érdésekre adható egy-egy választ
estesítenek meg. S a nézőre van bízva,
ogy a saját válaszát önmaga számára
egfogalmazza.

Ezeknek az általános erkölcsi kér-
éseknek a szintjére nemzedéki dráma,
zaz egy nemzedék komédiája épül rá.
zokról a fiatalokról szól, akik most
ezdenék felnőttként életüket, de fel-
őttségüknek szinte minden feltétele

iányzik. Nem szólhatnak bele a kö

rülöttük alakuló világba, nem alakít-
hatják viszonyaikat, sem önmagukat,
hiszen lám, még a saját lábukra állni sem
képesek - a Mágernék szerint. Hát
gondjukat kell viselni, lehetőséget kell
adni nekik, hogy bizonyítsák „helytál-
lásukat" abban a készen kapott világban,
amelybe belecsöppentek. Ezt a lehetőséget
adja meg az albérlőknek Mágerné, az
anyáskodó házinéni. S a gépezet
olajozottan működik, a bejáratott
mechanizmusok „segítséget" nyújtanak az
eligazodásban.

Az (egyre túlkorosabbá váló) ifjúság s a
jövője színterét jelentő társa-dalmi közeg
szembesülése (eddig fő-ként az apák és
fiúk viszonylatában megfogalmazva) az új
magyar dráma egyik elévülhetetlen
témája. Talán a legemlékezetesebb
megformálásai ennek a motívumnak
Czakó Gábor Karcsi (eredeti címén Mint

a m ó k u s . . . - 1979-80) c.

iskolakomédiája és Bereményi Géza
Halmija (1979) volt. Az Ágyrajárók ezt
a viszonyt abból a szem-pontból mutatja
be, hogy a személytelenné, önműködővé
vált, mindent be-kebelező érdekrendszer
hogyan teszi személytelenné s állítja
puszta eszköz-ként a rendszer
szolgálatába az egyént. Ezek a fiatalok
már beilleszkedtek, vagy igyekeznek
beilleszkedni, nem a csodálkozás vagy
lázadás korát élik. A mechanizmus
önmaga előtt is korrumpálja az egyént -
akarata ellenére is -, mivel, ha életben
akar maradni az „albérleti" viszonyok
között, az ő saját érdeke is lesz, hogy
rendszerfenntartóvá, -konzerválóvá
váljék. Ilyen szerepet tölt be például a
besúgóvá süllyedő Juliska, vagy Mágerné
fia, Iván, aki anyja buzdító
asszisztálásával „puhítja" az „albérleti
lányokat". De ugyanezt a

fenntartó szerepet töltik be a csupán
szájhősködő, de az érdekhálózatba kész-
ségesen belesimuló orvostanhallgatók is.
Ezek a figurák - Bereményi Halmijával
ellentétben - már fel sem isme-tik, hogy
„kizökkent az idő", vagy ha igen,
megpróbálnak szemet hunyni fölötte. A
darab elején megjelenő új jövevény, a
tisztességes Vera is alkalmazkodik a
viszonyokhoz a kezdeti felháborodás után,
s csak a legaljasabb meg-alázás váltja ki
belőle végül a lázadást. De újdonsült
szerelmével, az orvostanhallgató Ferivel
valószínűleg csak a legközelebbi
ugyanilyen albérletig jutnak el.

Az egyén erkölcsi dilemmája tehát, hogy
észrevétlenül és nem szándékosan, de
mégiscsak asszimilálódik a hazugság és az
öncsalás rendszerébe, hiszen a
viszonylagos (látszat) függet-lenség is csak
szerepjátszással szerezhető meg. Igy a
darab a látszat és a valóság ellentétének a
problémájához jut cl a minket körülvevő
világban. Ami a felszín: az idilli, családias
lég-kör, de mi van mögötte? A közös fő-
zésekben, öngyilkossági kísérletekben és
vedelésekben megnyilvánuló szánalom-és
szolidaritáshullámok is csak látszólagosak.
Ez a látszat először minden jövevényt
megtéveszt, majd - mivel már benne van -
amikor rájön a valóságra, maga is elkezd
szerepet játszani. Ami valójában irányítja a
viszonyokat és működteti a gépezetet, az
épp a látszat ellentéte: a besúgás, a bosszú-
vágy, az érdek és az irigység.

A darab alaphelyzete természetesen
magába foglalja a hatalom és kiszol-
gáltatottság viszonyának értelmezését is. A
komikum egyik forrása, hogy a hatalom és
a zsarnokság a Mágernék szintjére süllyedt
le. A hatalom nem párosul nagysággal vagy
fenséggel, de igazi erővel sem, hanem
nagyon is kicsinyes és viszonylagos,
biztonságát csak a jól kiépített zsarolási és
besúgó-rendszer tartja fenn.

Ezért nem lehetnek itt fekete-fehér
jellemek sem, mindenki áldozat és bűnös
egyszerre, még a tisztaságával tüntető Vera
is. Mert a tisztaság és a becsület hamis
mítosz csupán, ábrándkép, mely a realitást
segíthet elviselni. A gyávaság és a
megalkuvás felülkerekedik. A „lázadás"
csak akkor tör ki. amikor a lázadónak már
nincs mit veszítenie.

Az írói attitűd hitelesíti a helyzeteket: az
író nem mindentudó vagy le-

risztophanész-Szántó Péter; Béke (győri Kisfaludy Színház)



ereszkedő kívülálló. Nem csupán be-pillant
és bepillantást enged ebbe a világba,
hanem azonos figuráival. Nem részvéttel
és kívülről jövő szánalommal közelít
hozzájuk, hanem vállalja gyarlóságaikat,
tapasztalataikat és szenvedéseiket, ezért
tud keserűségében is nevetni és nevettetni.

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy némi
változás történt a drámai szemléletben. Pár
évvel ezelőtt (a hetvenes évek végén,
nyolcvanas évek. első felében) még a
cselekvésképtelenség drámájáról beszéltek
az akkori fiatal drámaíró-nemzedékkel
kapcsolatban (Bereményi Géza, Nádas
Péter, Spiró György, Czakó Gábor.
Schwajda György neve fémjelzi ezt a
korszakot). Most azonban újra felbukkan a
cselekvés a drámában, sőt a tett újra
minősíti a cselekvőt, de a helyzet
viszonylagos, amelyben a cselekvés
megtörténik. Ez relativizálja a tettet és az
egyént is (ez nemcsak mai témájú, ha-nem
újabb történelmi drámákra is jellemző - L
például Czére Béla vagy Nagy András
műveit). A cselekvésnek ez a fajta
beállítása ugyanakkor - legalábbis Szántó
Péter darabjában - a komikum egyik
legfőbb forrása (más-hol az iróniáé). A
„lázadás", a posványból való kilépés vagy
az öngyilkossági kísérlet így nem heroikus
gesz-tus, hanem nevetséges erőlködés.

Az előadáson érződik az alkotógárda
lelkesedése. Az első rész kissé vontatott a
szünet utáni lendületes játékhoz képest.
Csík György „albérleti hangulatú"

szobabelsőjében gördülékenyen pereg a
cselekmény. A színtér egy bérház huza-
tosnak tűnő lakásának kopott nappalija -
csak a játékhoz szükséges bútorokkal -, s a
nappaliból nyíló, valószínűleg lepusztult
konyhából látszik a s ö t étség és a későbbi
öngyilkossági. kísérlethez segítséget nyújtó
gáztűzhely. A nappalira nyíló számtalan
ajtó, melyek mögött az albérlők és
ágyrajárók tanyáznak, csak az előadás
második részében kap funkciót a
szellemesen koreografált bújócskában -
akik találkozni akarnak, elkerülik egymást,
akik pedig kikerülnék a másikat, egymásba
botlanak. A rendezés többször épít efféle
bohózati elemekre, amelyek egyáltalán nem
zavarók, mert mindig a helyükön vannak,
nem puszta töltelékjelenetek, hanem
beleépülnek a vígjátéki cselekmény
sodrásába. A szerző és a rendező egyaránt
felhasználták a jól megcsinált színmű
eszközeit is, de nem túlhajtva. Emőd
György rendező jól

időzítette a gageket - a helyzetkomikum
mindig kirobbanó összehangoltan
mozgatja színészeit.

Az előadás sikere leginkább a fiatal
színészek lendületes játékának
köszönhető. Tóth Tahi Máté a házinéni
fiaként kitűnő komikusnak bizonyul.
Esetlen és ravaszkodó, naiv és számító
egyszerre, s egész megjelenése, gesztusai
a hoppon maradó clownfigurát idézik,
Zillich Beatrix mint Juliska, langalétán és
lomposan kóvályog céltalan élete
almaszappanálmaiban. A Verát alakító
Horváth lbolya talán túl komolyan
értelmezi a figurát. Játékában jobban
hangsúlyoz-hatná, hogy a becsületes
nyíltszívűség és heroizmus kimondottan
nevetségessé degradálódik egy ilyen alpári
világban, és vagy póznak hat, vagy pedig
merő ostobaság. Az orvostanhallgatókat
alakító Zágoni Zsolt, Szikra József és
Orth Mihály komikus triászának a
könnyed játékosság mellett erénye, hogy a
színészek meg tudják mutatni a kisszerű
konformizmust, ugyanakkor a ,,hatalmat"
kijátszó, kifigurázó nagyvonalúságot.

Baranyai lbolya energikus, a mások
kínlódását és a saját hatalmát kéjesen
élvező manipulátorrá formálja Mágernét
Alakítása azt is tükrözi, hogy az asszony
nem „született hatalmas", ha-nem olyan,
aki a másik oldalon meg-alázkodó, az
erősebbet félelmében ki-szolgáló kisegér
lenne. Az előadás zárójeleneteiben válik
nyilvánvalóvá Mágerné jelleme, ahogy a
színésznő törés nélkül vált át a könnyed
komédiázásból elmélyültebb, érzékeny
ábrázolasba, megmutatva, hogyan próbál
Mágerne megragadni egy utolsó
szalmaszálat.

miközben alattvalói-áldozatai magára
hagyják.

Az egész előadást jó összjáték jellemzi,
és mindegyik színészről elmond-ható,
hogy életre tudják kelteni, hitelesíteni
képesek figuráikat, mert azonosulnak az
általuk megformált alakkal. Úgy tűnik,
megpróbálják belülről átélni annak
helyzetét, akit játszanak, s valószínűleg
rendelkeznek is az ehhez szük- séges
tapasztalatokkal.

Tordai Hajnal jelmezei nemcsak a
komikumra adnak lehetőséget (pl. Má-
gerné fiának vitorlázóöltönye), hanem
sokszor a figurák helyzetét, karakterét is
érzékeltetik. Például Mágerné kifejező
virágos pongyolája a hatalma csúcsán
lévő asszony jóleső biztonságérzetét su-
gal l ja ; Vera farmerje, világos ingblúza
jellemének egyszerűségét, egyenességét.

Egészen más világba csöppenünk a
nagyszínházban, ahol Euripidész Trója i

n ő k c . tragédiáját Sartre átdolgozásában
és Illyés Gyula magyarításában játsszák, s
ezt követi a Béke c . komédia, melyet
Szántó Péter írt Arisztophanész komédiái
alapján. A két darabot Illés lstván
rendezte egy kompozícióvá, és nem is
lehet őket szét-választani, egyikről a
másik nélkül beszélni. A színházi este
azért válik egységessé és homogén
élménnyé, mert a két frappánsan egymás
mellé állított darab úgy egészíti ki
egymást, hogy fölerősítik, egymás
aktualitását. Ez a párosítás ugyanakkor
utalás az antik hagyományra (az athéni
drámai versenyeken három tragédiát egy
szatírjáték követett), amiből az az igény
érezhető

Eur ip idész -Sar t re- I l lyés: Tró ja i nők (győ r i Kisfa lud y Sz ínház ) . B essen ye i Zsóf i a ( K as s z and r a ) és B er ek
K at a l i n ( H e k a b é )



ki, hogy a színház újra közösségivé váljék.

A Béke Szántó Péter átírásában frappáns

mai válasz a Trójai nők korunk-hoz szóló
nyitott kérdéseire. A tragédia ugyanis a
trójai háború befejezése után játszódik, a
győzők és legyőzöttek viszonyáról szól, a
győztesek kétes dicsőségű elvonulásáról,
vagyis a béke kezdetéről. De milyen ez a
béke? Erről szól a második darab, görbe
tükörben mutatva be, hogyan viszonyul
korunk létkérdéseihez a nagy szavakkal
békét áhítozó kisember és a politikai
hatalom birtokosai. A háború és a pusztulás
után a béke korszaka köszönt be, de a béké-
ből már csak saját karikatúrája maradt meg.

A Trójai nők a háború tragédiája, a
második darab pedig a béke paródiája. A
két mű együttesen világít rá (nem
értelmileg, hanem az élmény erejével) a
háború iszonyatos értelmetlenségére, arra,
hogy nincsenek győzők és legyőzöttek, az
ember mindenképpen vesztes.

A Trójai nők cselekménye a háború
befejezése után kezdődik, amikor már
minden megtörtént, már nincs mód cse-
lekvésre. A szereplők, a vesztes város
asszonyai csupán passzívan elszenvedik
sorsukat. Talán éppen ezért találta Sartre a
maga számára jó alapanyag-nak Euripidész
drámáját: a minden külső kötöttségtől
megfosztott ember, aki már semmit sem
veszíthet, szabadon áll önmagával és a
világgal szem-ben. Éppen az asszonyok
végletes magánya és lelki-fizikai
kifosztottsága teszi lehetővé, hogy a
győztes görög katonákat megszégyenítő
méltóságot választhassák. Ebben a
léthelyzetben az ember - egzisztencialista
világkép szerint - önmaga felismeréséig,
léte lényegéig juthat el. A passzivitásra
utaltság szül itt emberi szabadságot és tra-
gikus feszültséget, melynek megterem-
téséhez Székely László komor, de egy-
szerű - deszkákból, kötelekből álló -
díszlete, s Füzi Sári archaikus jelmezei is
hozzájárulnak. Az előadás hangulati
egységét szolgálja a klasszikus tragédiai
játékstílus és a színészek pontosan
deklamáló, szép szövegmondása. Egyál-
talán nem hiányzik a mai élőbeszédhez való
közelítés, a drámai szerkezet működését, a
feszültség felívelését csak megtörte volna.
A kar szuggesztíven archaizáló
beszédstílusa és a színészek mozgása (pl.
amikor a kar védelmezőn tömörül Hekabé
vagy Kasszandra köré)

egyre intenzívebbé, sűrítettebbé váló ér-
zelmeket képes felidézni.

Berek Katalin tökéletes Hekabé, sze-
repének tragikumát hiánytalanul meg-
valósítja. A szeretteitől megfosztott anya
esendőségét, elhagyatottságát és a városát,
népét gyászoló királynő fáj-dalmát és
belső tartását egyaránt átéli és kifejezi
visszafogott, elmélyült já-tékával.

Emlékezetes marad Bessenyei Zsófia
alakítása is a megszállott és jövőbe látó
Kasszandra szerepében. Baranyai Ibolyát
láthatjuk a keserű és szenvedélyes
Andromache szerepében; hitelesen és
megragadóan mutatja fel a gyermekét
elvesztő anya érzéseit. Gyöngyössy Ka-
talin Helenája gőgös, öntelt és számítón
kétszínű, az alakítás érezteti, hogy ez az
asszony még soha nem volt vesztes.

A méltóságukat megőrző lelkek há-
borújának komor, de katartikus befe-
jezését (Hekabé halálát) követik - a szünet
után - a „békehősök" kicsinyes
csatározásai. Következik a Béke, mely

 ellentétben a Trójai nők szituációjával

 éppen a cselekvés lehetőségére épül.
Arról szól, hogy a béke talán elérhető
lenne, ha az emberek nemcsak beszél-
nének róla, hanem cselekednének is érte.
Arisztophanész eredeti Béke c. komédiája
csak részben került bele a darabba, s
Szántó Péter még több más
Arisztophanész-műből is beépített rész-

leteket. Valójában nem adaptáció szü-
letett, hanem egy lélegzetvételnyi új da-
rab. Rövid, de tartalmas és nevettető, mai
utalásokkal és mai helyzetekkel. Ilyen
például a béketárgyalások paródiája, ahol
mindenről beszélnek, csak a békéről nem,
sőt arról talán meg is feledkeznek.

Az alkotók vállalják a paródia műfa-ját,
nem próbálják a kelleténél komolyabbra
fordítani a szót, vagy elnyújtani a darabot,
s ez az előadás előnyére szolgál.
Lendületes, ötletes játékot látunk, mely
főként helyzetkomikumra épül. Ragyogó a
színészi összjáték, a színészek élvezettel
komédiáz-nak. Nem is lehet kiemelni
egyetlen alakítást sem, mert - azon kívül,
hogy jellemábrázolásra itt nincs szükség -
az élményt nem az egyéni alakítások, ha-
nem az összhatás, az összehangolt mozgás
és reakciók mozgalmas látványa adja. A
produkció bővelkedik jól funkcionáló
burleszkelemekben is. A já-tékkal, a
szöveggel, a helyzetekkel és az írói
lelemény alkotta beszélő nevekkel
(Dióphántosz, Szemekopogion, Kha-
nasztáziosz, Tisztakhosz stb.) együtt hu-
morforrásul szolgálnak az ötletes kel-
lékek (pl. a „szarbogár", melynek ha-tán
Szemekopogion az égbe emelkedik, hogy
az istenek lakhelyén megkeresse a Békét)
és a tarka, karikírozó jelmezek és a díszlet
is. A színpadkép kis változtatással itt
maradt a Trójai nők-

Berek Katalin (Hekabe) és Uri István (Talthybios) a Trójai nők-ben
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ől (pl. a több funkciójú deszkaépítmény),
játéktér szabad teret enged a benne zajló

arka kavargásnak.
Az előadás legnagyobb erénye, hogy a
izuális élmény és a látványból fakadó
omikum dominál - végre nem a
erbalitás uralkodik a színpadon. Va-
ószínűleg maga az 'író is arra törekedett,
ogy erre - a színészeknek pedig az

mprovizálásra -- lehetőséget adjon.
Szántó Péter színlapbeli vallomása

zerint prostest songnak szánta a dara-
ot, s valóban az is lett, mert nem szabott
átat bőbeszédűséggel vagy szájbarágással

spontán hatásoknak. Hagyta a
zínpadon életre kelni a helyzeteket. Igy
őhetett ki az ókori szín-művek magvából
rőltetés nélkül korunk politikai
arikatúrája.
Végül -- a közönség segítségével -
égiscsak sikerül előrángatni a Békét

örtönéből, de ez a Béke nem istennő,
anem egy beszélni. sem tudó, gyámol-
alan, csúnya csecsemő. Ezt látva végül
indenki magára hagyja ezt a sze-

encsétlen Békét, senkit sem érdekel már,
gyedül Arisztophanész, a drámaíró-
arrátor marad vele. A közönség pedig
alódi élménnyel gazdagodva távozik,
ert a színházi alkotók lelkesedése egy

zínpadban gondolkodni tudó író
örekvéseivel találkozott.

zántó Péter : Ágyrajárók (győri Kisfaludy
zínház Kamaraszínháza)
Rendező: Emőd György.

endezőasszisztens: Csengery Erzsébet.
íszlet: Csík György m. v. Jelmez: Tordai
ajnal.
Szereplők: Baranyai Ibolya, Horváth

bolya, Tóth Tahi Máté, Zágoni Zsolt,
rth Mihály, Szikra József, Zillich Beatrix.

uripidész-Sartre-Illyés: Trójai nők. Szántó
éter (Arísztophanész komédiái és Arany Já-nos

ordításának alapján) : Béke (győri Kisfaludy
zínház)
Rendező: Illés István. Segédrendező:
sengery Erzsébet. Díszlet: Székely László
, v. Jelmez : Füzi Sári m. v. Zenei munkatárs:
áray László. Mozgás: Novák Ferenc m. v.
ísérőzene: Győri ütőegyüttes.
Szereplők: Berek Katalin, Györgyfalvai
éter, Szepessy Klára, Uri István, Bessenyei
sófia, Baranyai Ibolya, Paláncz Ferenc,
yöngyössy Katalin, Horváth Ibolya, Török
atalin, Csikai Tünde, Förhécz Edit, Kará-

sony Angéla, Kertes Anna, Komondy Me-
inda, Fiala Lilla, Kreiter Judit, Látrányi
lona, Mladonyiczky Edit, Seres Ildikó,
app Hortenzia, Tóvízi Ilona, Varga Judit.
entai Zita, Bíró Katalin (Trójai nők).
Uri István, Paláncz Ferenc, Marosi Péter.
yörgyfalvai Péter, Szűcs István, Tóth Tahi
áté, Rupnik Károly, Orth Mihály, Bicskei
iss László, Zágoni Zsolt, Szikra József,
ékai Nándor, Krasznai Tamás, Török Ka-

alin (Béke).

P. MÜLLER PÉTER

Feloldozatlanul

Az öreg hölgy látogatása a
Vígszínházban

Huszonhét évvel első magyarországi
premierje után Dürrenmatt drámája
visszaérkezett a Vígszínház színpadára. Az
1959-es bemutató kapcsán a korabeli sajtó
a szerző polgári voltával volt el-foglalva,
és azzal a fölényérzettel be-szélt a
darabról, hogy abban egy tőlünk távoli és
idegen világról van szó. Igy például az
Autóbusz című üzemi lapban a színház
direktorával készült interjúból
megtudhattuk, hogy Dürrenmatt „a kri-
tikai realistáknak az a fajtája, akik meg-
látták a kor csődjét, tarthatatlanságát,
szóval napjainkról beszélve: világosan
látják a kapitalizmus bomlását, de ennél
többet nem!". Egy másik üzemi lap, a
Turbo tudósítója pedig így számolt be az
előadásról: „Ültem a nézőtéren, a torko-
mat rettenet szorongatta. Ugyanakkor az
ősi, a mesebeli igazságérzet szikrája élt
bennem: nem, nem lehet, hogy a gonosz
győzzön. Reménykedtem, holott az első
perctől tudtam, hogy abban a világban
csak »Az öreg hölgy « lehet a győztes.
Keresztülviszi akaratát, mert hatalmával
szemben az író nem lát és nem állít olyan
erőt, mely felvehetné a harcot. Ezért nem
marxista."

Nos, a dráma - megírása után harminc
évvel és a hazai közegbe helyezve is

- kiválóan működik, aminek feltehetően
nem az az oka, amiről a fenti idézetek
szólnak. A szerző polgári korlátai és a
„nem rólunk szól a mese" fölötti
fölényérzetet némileg csökkentette és ár-
nyalta az a csodálkozás, hogy milyen
modern színházi eszközöket is használ ez
a Dürrenmatt. Heréltek és vakok a
színpadon, a gülleniek mint az erdő fái és
madarai a pótszervekből álló öreg hölgy, a
párhuzamosan futó jelenetek, a tragikus
komédia minőségéről nem is beszélve. Ez
az ábrázolásmód azonban mára már az

esztétikai köznyelv részévé vált,
újdonságértéke lecsökkent. A dráma mégis
életképes, hatóerejét meg-őrizte.

Talán azért , mert Az öreg hölgy látogatása

kultúránk két alapelemére: a bűn és a
megváltás motívumára épül. Az európai
kultúra és az európai psziché - társadalmi
berendezkedéstől függetlenül - ebben a
vonzáskörben mozog; a bűnbe-esés,
bűnbánat, megbocsátás, megváltás
archetípusaihoz nyúl vissza Dürrenmatt,
amikor ebben a megváltástörténetben
Claire, Alfred és Güllen város viszonyát
feltárja.

A profanizált alaphelyzet bővelkedik
módosulásokban és ártételekben: aki jön,
megváltást hoz (vagy ígér) a közösség-nek,
de ezért nem önmagát áldozza fel, hanem
egy maga választotta bűnbakot jelöl meg.
Ill nem önmaga vállalja az áldozat
szerepét, pusztán beletörődik abba. A
gülleniek pedig a szatócs halálával nem
nyernek feloldozást, számukra a megváltás
nem morális, hanem financiális.

Jelenet Az öreg hölgy látogatása vígszínházi előadásából


